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Boterea
                 komikilari
                                           bihurtu
                                           zenekoa

Basque Writing 11

      Urtarrilaren 7an, Charlie 
Hebdo aldizkari satirikoaren aur-
kako atentatuan, 11 komikilari hil 
zituzten eta beste 11 zauritu. 
Al·lahu-àkbar oihukatu omen 
zuten erasotzaileek, alegia, Jain-
koa da handiena. 

      Hilketak estonaturik utzi 
gintuen. Hurrengo egunetan ez 
zen beste 
hizketa-gairik 
izan gure ar-
tean, ez eta 
komunikabi-
deetan ere. 
Plazak lepo, 
solidaritatea eta 
amorrua era-
kutsi nahian. 

Je suis Charlie.

      Charlie bi-
lakatu nahi ge-
nuen denok. Baita 
PENen ere, noski, 
baina agian ad-
ierazpen aska-
tasunaren alde 
lanean aritzearen 
eskarmentuak 
ematen duen sose-
guaz, jakina baita zenbat urra-
keta, zenbat atxiloketa, zenbat 
hilketa gertatzen diren urtero 
hitza erabiltzeagatik.

Je suis Charlie.

      
      Baita mundu zabaleko agin-
tariek ere: François Hollande 
Frantziako presidentea, David 
Cameron Erresuma Batuko lehen 
ministroa, Mariano Raxoi 
Espainiako presidentea, Benjamin 
Netanyahu  Israelgo lehen minis-
troa eta beste hamaika. 

      
Eta hor zeozerk krak egin zigun 
barnean. Haiek ere nahi zuten Char-
lie izan!

      Euskal Herrian denok komikilariei  
beha jarri ginen. Zer uste zuten ger-
tatuari buruz? Hilketak minduta 

bezain harrituta bat-bateko charlieke-
riagatik, H28 euskarazko hilabetekari 
saretirikoa plazaratzeari ekin zioten 
hilaren 28an. “Very foto ederra utzi 
digute, eta guk ere nahi dugu agertu 
hurrengoan” utzi zuten argi gure 
komikilariek lehen zenbakiko editoria-
lean.

      Komikiari eta adierazpen askatasu-
nari eskainitako Basque Writting hone-
tan, Charlie Hebdoren kontrako aten-
tatuaren aurkako egunei buruz hitz 
egin dugu hainbat euskal komikilari-
rekin, bai eta H28 hilabetekariaren 
sorreraz ere.

      Baina horretaz gain, laburki 
eta oso modu apalean, erakutsi 
nahi dizuegu zeri egiten dioten 
barre komikilari euskaldunek; 
zer eragina duen gure umorean 
Frantzian eta Espainian koka-
turik izateak; edo, kasu, nola 
ikusten gai-
tuzten estatu 
horretako 
marrazkila-
riek.

      Beti ere 
umorez. 

Lutxo Egia
Euskal PENeko kidea

!

Marko
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Biktoriano Iraola  Aristegieta. Izen  propio  bat 
jarri  behar euskal komikigintzaren  irteera-marran  eta hau 
aukeratu dugu. Biktoriano  jaunak  XIX mendeko azken urtee-
t a n e r r e n a z i m e n d u k o 

a r t i s t a 
handiak  bezala hainbat saltsatan sartuta ibili zen. Donostia 
ez zen Florentzia baina hala ere, Biktorianok arte adar 
ezberdinak jorratu  zituen, antzerki, nobela zein  poesia. Ho-
rrez gainera bere Legazpi  kaleko inprimategian  aldizkari bat 
argitaratzen  zuen ere, El Thun thun, semanario  koshkero 
eta horrez gainera marrazkigilea ere bazen. Momen-
tuz 1894ko abuztuaren 5ean agertu  zen tira da gaur egun 
euskal  komikiaren  lehen mugarria. Bere zintetan iru-
diak kateatu  egiten dira istorio  laburrak osatzeko eta hau da 
azken  batean komiki baten  ezaugarri nagusia, marrazki-
istoriotxoak osatzea. 

Beste aditu  batzuek aldiz, Biktorianoren  lana XIX. 
mendeko aldizkari  ilustratuen irudi tradizioan kokatzen dute, 
komikigintza modernoaren beste ezaugarri  batzuk oraindik 
ez direlako ageri: pertsonaia finkoak  serietan zehar man-
tentzea edo, globoak, marra zinetikoak  edo ono-
matopeiak kasurako.  Elementu 
hauek, i tsasoaren bestaldeko, 
Ameriketako  komikigintzan heda-
tuko da. Igandeetan egunkari batzuek 
argitaratzen  zituzten kolorezko  orri-
alde ilustratuetan  zehazki.  Irakurleen 
harrera ona kontuan  izanda, eta baita 
egunkarien  arteko   konpetentziaren 
eraginez, orrialde ilustratu hauen gar-
rantzia handituz doa, industria 
autonomo bat sortzeraino. 'Comic-book' 
izeneko aldizkariak (hau da, tebeoak).

Euskal  Herrian, komikigintza-
ren  elementu  berritzaileak argi eta gar-
biak Bilboko  Euzko Deyan agertuko 
dira XX. mendeko  bigarren hamarkadan. 
Aldizkaria bera euskal kultura suspertu 
nahian dabilen gazte abertzale talde baten 
sostengua du (Euzkeltzale Bazkuna). 

Aldizkari  honetan komiki modernoaren  ezaugarriekin  zinta 
ugari agertuko da. Azkenik, 1918  urtean, Teles eta  Niko  seriea 
argitaratzeari ekingo diote. 

Bai Iraolaren  zintak, bai  Teles eta Niko euskal 
idatzizko prentsa izango  dute euskarri nagusia. Gaur egun  ere, 
horrela da. Idatzizko  prentsaren  gorabeheretara joango da lo-
tuta euskal komikigintzaren  parte nagusiaren patua. Arazo 
ekonomikoak edo  arazo politikoak  medio aldizkariak agertu  eta 
desagertuz joango dira XX. mendean zehar. Primo de Rivera-
ren  diktadurak  Euzko Deya aldizkaria 1923 urtean itxi zuen 
bezala, Audientzi Nazionaleko Juan del Olmo jue-zak  itxi zuen 
Egunkaria  2003  urtean. 1977tik etenik  gabe lehengo  Egin 
egunkarian, geroago Egunkarian agertzen zen  komiki zintetako 
Zakilixut  pertsonaia bat-batean desage-rraraziz (Berria aldiz-
karian berpiztu zen arte urte batzuk geroago). 

Idatzizko prentsatik aparte komiki-aldizkari autono-
moak, 'comic-book' edo tebeoak sortzeko ahalegin  batzuk izan 
ziran  XX. mende hasieran, baina oztopo ekonomikoak  edo 
oztopo politikoak  bitarte ibilbide laburra izan  zuten. Txistu 
izena izan  zuen lehenengo ahaleginak, 1926 urtean sortu eta 
berehala desagertu zen, eta hauen  ibilbidea ere bai arazo 
ekonomikoen menpe. Baina Txisturen  jarraipena Tolosan sortu 
zuen  Ixaka Lopez Mendizabalek  1935  urtean. Jarraipen honek 
Poxpolin zuen izena eta Donostian argitaratu zen.

Euskaltzale eta kultur eragile handia izan zen Ixaka, eta 
gazteleraz argitaratzen zen  TBO  aldizkariaren  arrakastan  errepara-
tuz (220.000  aleko tiradara heldu  zen  1935  urtean), eredua euskal 
merkatura egokitu nahi izan  zuen. TBO komikia kaleratzen  zuen 
argitaletxera jo eta beharrezko  baimenak lortu zituen  Poxpolinen 
marrazkien plantxak erabiltzeko;  testuak euskaratu  eta bertako 
kutsua ematearren, Txiki  (John Zabalo) euskal marrazkilariak egin-
dako orri  berriekin aberastu  zuen. Tinta bitara inprimatutako 8 
orrialdeko  koadernoa zen eta Txikiz aparte TBO etxeko beste 
hainbat  autore eus- karatu eta argitaratu  zituen Ixakak:  Opisso, 

Urda, Serra Massan, Cuvillier, Forton…

Poxpolin bi urtez  argitaratu zen gerra 
zibilak betirako  itxi  zuen  arte. 1936ko 
irailaren  13an Frankoren armada 
Donostian  sartu eta Poxpolinen lekua 
Flechas  y Pelayos, Pelayos  edo  Chicos 
bezalako umeentzako  aldizkari fran-
kistek hartu zuten. Kontuan  hartu  behar 
da garaiotan bai  Madril  eta bai Bartze-
lona edo Valentzia, komiki  edizioan 
tradizio handiko  guneak, errepu-
blikaren lurraldean kokaturik zeudela.  

Gerra osteko frankismoaren urte 
latzetan ez zen aukerarik euskal kul-
turaren  aldeko  lan askorik egiteko. 
Eta egiten  zen lana ia ezkutukoa izan 
behar zen. Hala ere, borondate kolek-
tibo eta auzolanaren  emaitza komiki 
aldizkari berri bat izan zen. Pan-
Pin hilabetekaria Zeruko Argia-

Komikigintza 120 urtez
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ren eranskin bezala sortu zen  1960 urteko otsailean. Pan-Pin 
aldizkaria, produktu  xumea izan arren, berarekin euskal 
komikigintza bete-betean 'Comic-book'  aroan sartu  zen, gerora 
helduko ziren beste euskal aldizkari batzuei bidea zein zen era-
kutsiz. Esan bezala proiektua kolektiboa izan zen eta lehenen-
goz Bidasoako mugako alde bietako  eragileak babestu zuten 
Pan-pin aldizkaria. 

Eragilea nagusia Joseph Camino arnegiarra izan zen, 
garai  hartan Euskualzaleen  Biltzarreko  idazkaria eta  L’Enfance 
du Pays Basqueko kapilaua zena. Iparraldean euskal umeei  
zuzendutako  ume aldizkari  bat  sortzeko ahaleginean huts  egin 
ondoren, Pierre Charrittonen laguntzaren bila joan  eta honek 
Bonifacio de Beizama Hondarribiko Kaputxinoen  konbetu-
ko buruarekin harremanetan  jarri zuen. Garai hartan Bonifacio 
Zeruko  Argia aldizkariko  zuzendaria zen eta proiektua gogoz 
hartu zuen. Bonifacio  eta Joseph izan  ziran, beraz, Pan-Pin 
proiektuaren lehen eragile eta zuzendariak, mugaren  alde bieta-
tik eraiki zen eta ia 10 urtez iraun zuen.

Oztopo  politikoekin eta oztopo ekonomikoekin bate-
ra, hizkuntzaren oztopoa ere aipatu behar dugu. Euskalkietan 
banandutako lurralde baterako edizio  bakarra ez zen bideraga-
rria eta, adibidez, Pan-pinen kasuan edizio ezberdinak argita-
ratu ziren. Bat  gipuzkeraz eta bestea napar-lapurteraz. Biz-
kaieraz idatzitako orri  bat  ere gehigarri  bezala agertu zen 
gutxira. 

Euskara batua oinarrian izan 
zuen  Euskal Herriko  komiki  aldizkari 
beteranoena izango  zenak, Ipurbeltzek. 
Hogeita hamahiru urtez hilabetero Erein 
argitaletxearen eskutik plazaratu zen, 
1977  urtetik 2008ra.  Bigarren arazoa, 
arazo ekonomikoa, aldizkariaren  har-
pidetza bultzatuz gainditu zen. 

Frankoren diktaduraren 
bukaerak  eta erakunde propio 
batzuen  ezartzeak euskal  komiki-
gintzarentzat  urrezko aroa ekarri 
zuen. Aipatutako Ipurbeltzek  ikas-
tolen  mugimenduaren babesa zuen. 
Eusko Jaurlaritzak euskalduntze eta 
alfabetatzerako sortutako institu-
tuak (HABE) bere komiki-
aldizkari propioa jarri  zuen abian 
1982an. Euskara ikasten ari  zire-
nei begira egin nahi izan  zuen 
aldizkaria, tresna didaktiko mo-
duan baina, bide batez, euskal 
komikia indartzea ere hartu zuen 
helburutzat.

Erakunde ofizial baten menpe egoteak aldizkariari 
egonkortasuna bermatzen zion, agian  horregatik ez zen ge-
hiegi banaketaren alorra zaindu. 

Hala eta guztiz ere oso emankorra izan zen  Habeko 
Mikek betetako hamarkada euskal komikigintzarako. Bertan,   
eskarmentu profesional dezente zuten  Euskal  Herriko egileek 
plazaratu zituzten bere lanak  , baina autore berrien lehen plaza ere 
izan zen zenbaitetan. Besteak beste, Astrain, Berzosa, Entrialgo, 
Fructuoso, Garay, Harriet (Gregorio  Muro), Hernandez Landaza-

bal, Ibarrola, Mata, Mendi, Mina, Oses, Redondo, Resano  eta 
Valverde jardun ziren. 

Azpimarratzekoa da euskal komikigintzan lehen urra-
tsak emandako egile batzuek  nazioarteko komikigintzara arrakasta 
handiarekin  egin  zutela salto. Gregorio Muro Harriet-en kasua 
da. Marrazkilari  gisa hasi zuen bere ibilbidea baina laster gidoiak 
idaztera pasatu zen. Euskal marrazkilari  kolaboratzaile batzuekin 
elkartu eta, bateratze artistiko  horren  fruitu, arrakasta handia lor-
tuko zuten  lanak izan ziren, besteak beste Justin Hiriart, Sorgi-
naren seinale eta Simon Besaluze. Liburu  horiek nazioarteko 
merkatuaren ateak ireki  zizkioten. Handik gutxira bere komikiak 
frantsesera, danierara, italierara, alemanera, ingelesera, eta aba-
rrera itzuli zituzten. Europako argitaletxe garrantzitsuenek  in-
teresa adierazi zuten  bere lanengatik. Sariak berehala iritsi ziren: 
1984an, Lucca Festival-eko  Prix Targa Unicef Saria (Italia); 
1985ean, Gidoi  Onenari  Saria Gaztela Leongo festibalean; 
1988an, Angoulême Festival-eko Alfred Sarirako izendatua izan 
zen  (Frantzia);  1989an, Kanariako  egunkariak  antolatutako le-
hiaketan  Gidoilari  Onenaren  Saria irabazi  zuen;  1990ean, Frantz-
iako liburu-salatzaileen  gremioaren Urrezko  Erramua; 1992an, 
Hyeres Festival-eko Betty Boop Saria (Frantzia), eta abar.

Dudarik  gabe 80. hamarkada euskal komiki-gintzarentzat 
benetazko  urrezko aroa izan  zen. Erakundeek lagundutako 
komikiez gai-nera, Ikusager, Ttarttalo, Antxeta edo  Erein bezalako 
makina bat  argitaletxe loratu ziren, kalitatezko komikia eginez. 

Erein argitaletxean  Antton Olariagak, Hamaseigarrenean 
aidanez,  Anju Lertxundiren  eleberri ospetsua 
binetetara eraman zuen. Gaur egun hainbatetan 
aipatzen den eleberri  grafikoaren  parametroetara 
ezin hobeto egokitzen da lana.

Baina Hego  Euskal Herriko  zatiketa administrati-
boak Nafarroan beste alde ilunago bat erakusten 
du. Euskararen  ofizialtasuna partziala da erkidego 
horretan, lurraldeko eremu batean baino ez delako 
ofi-ziala, eta Nafarroako  herritar euskaldunen zati 
bati baino ez dizkiolako ezagutzen  hizkuntza-
eskubideak. 1986ko “Ley del  Vascuence” delako 
hori salatzeko gure historian izan den komiki-
fanxine interesgarrienetariko bat sortu  zen Nafa-
rroan: Napartheid. Ale bakoitzean aktualitatezko gai 
bat jorratzen zuen, beti ikuspuntu kritikoarekin. 

90. harmarkadak berriro  ere gure komikigintza betiko 
muga apaletara eraman zuen.

Gaur egun euskaraz modu erregularrean argitaratzen 
den komiki-aldizkari bakarra Xabiroi aldizkaria dugu. 
2005ean  argitaratu zuen Euskal Herriko Ikastolen kon-
federazioak  lehen zenbakia, eta hiru hilabetekaria bezala 
mantendu da ordutik hona. Aldizkariaz aparte urtero  

album bat argitaratuz euskal komikigintzak daukan faro 
bakarrenetariko bat dugu. 

Mikel Begoña
Gidoilaria eta historialaria       
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PEN: Zer hausnarketa egin zenuten Charlie Hebdo-ren kon-
trako atentatua gertatu zenean?

Antton Olariaga: Lehendabizi, albistearekin egiten duzu topo. Harridura 
zenbat zabaldu zen. Eta indignazioa nahasten da geroago botatzen dituzten 
arrazoiak entzunda. Atentatuaren ostean ematen den fagotizazioak inpaktatu 
egiten zaitu, politikari haiek guztiak elkar hartuta. Sanoa iruditu zitzaidan 
jendearen erantzuna, baina azkenean ondorioa da botereak edozer fagotizatu 
egiten duela. Bi edo hiru salbuespen daude.

Dani Fano: Sekulako kaka-nahastea izan nuen buruan. Gu geu komikilariak 
gara, izugarri aztoratu ninduen. Haren zati bilakatu ginen, gertatutakoa 
komentatzeko deitzen zigun prentsak. Baina geroago politikariak ikustea 
adierazpen askatasunaren banderarekin...

Antton Olariaga: Bai, je suis-ka! Eta je suis bai, jakina, baina noren ahotik 
entzuten duzun.

Uxoa Anduaga: Gertaerak ukitu ninduen. Umoreari normalean ez zaio arreta 
askorik jartzen eta ez da gauza seriotzat jotzen min egiten duen arte. Mahomaren 
marrazkiek gaia maila internazionalean eztabaidatzea ekarri zuten, ordea, eta 
atentatuak haren gaineko juzku moral bat ezarri. Iritzi publikoa sustatu zutenak, 
estatu-nazio buruek eta hauen bitartez komunikabideek, atentatua kondenatu eta 
adierazpen askatasunaren inguruko aldarriz luzatu zuten segituan. Horren azpian, 
ordea, naziogintza proiektu bat sustatu zela esango nuke; Frantziak abiatu eta 
mendebaldeko herrialde guztiak afera beraren inguruan elkartu zituena, mende-
baldar izatearen identitate harrotasun bat sustatu zuena. Hebdoren kasuan aten-
tatua gertatu zen, bai; baina zalantzan nago umoreaz baino, Europar politika eta 
ekonomia kudeaketaz ez ote genuen gehiago eztabaidatu behar.  

Dani Fano: Alan Moore komikilari ingelesak konparatzen du artistaren bizitza 
edo izaera bardoaren izaerarekin. Bardoa, bufoia, trobadorea... Neronek ez 
dut haiek zeukaten ausardia satira azken muturreraino eramateko, baina bai 
bardoaren papera defenditzeko. Eta horretantxe naiz Hebdo. Benetan de-
fenda ditzagun gure bardoak, uste baino lan inportateagoa egiten baitute gizartean.

Antton Olariaga: Gurean berehalako erreakzioa komikilarien eskutik etorri zen, gertatutakotik egun 
batzuetara H28 aldizkari satirikoa argitaratzen hasi ziren. Erreakzioa azpimarratuko nuke, bada.

Dani Fano: Atentatuak erakutsi digu geure aktibitateak uste baino oihartzun zabalagoa duela. Interpretazioak gorabehera, badugu zer esana, 
eta esan egiten dugu. Eta orduan H28ko sorrera hor kokatzen da, alegia, onartu egin dugu eta goazen paper hori jokatzera: aldizkari satiriko 
bat euskaraz eta euskaratik eginda. Eta nik bigarren honetan jarriko nuke azentua: euskaratik eginda, geure mundutik edo geure kulturatik 
abiatuta.

Komikia eta adierazpen askatasuna

Antton Olariaga komikilaria Dani Fano komikilaria

Uxoa Anduaga soziologoan lizentzi-
atua. Euskal umore etniko autoerreferen-
tzialaren bidezko euskal nazioaren bir-
sortze sinbolikoaren analisia tesiaren 
egilea.

Lutxo Egia PENkidea eta idazlea

Izibene, 'Pentsamendu Politikoki Zikina' 
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PEN: Euskal komikilariok sortzen duzue H28. Euskal Herria administratiboki Frantzian (Ipar Euskal Herria) eta 
Espainian (Hego Euskal Herria) kokaturik dago.

Antton Olariaga: Auzoak izan arren, oso urruti ikusten dut Frantzia kultura moduan. Komikien mundua zer esanik ez. Beste galaxia bati 
buruz ari gara. Frantzian, oro har, komikia ideien transmisiorako balio duen tresna moduan 
dago kontsideratua. Hemen ez. Hemen haurren mundura dago estekaturik. Hor alde handia 
dago. Orduan, han komikia kultura; hemen, nekez. Bestalde, hitz klabe bat ere badago: 
laizismoa. Espainian ez bezala, Frantzian oso sartua dago. Inbidia pixka bat ematen du, 
zein urrun gauden hemen.

Dani Fano: Ipar Euskal Herria ez da beharbada Frantziako tokirik komikizaleena. Baina, 
zer duda egin, Hego Euskal Herrian herentzia, zama edo eragin handia (deitu nahi mo-
duan) datorkigu Espainiatik, hala nola komikia gutxietsita egotearena, nobela grafikoa 
deitu beharra serio hartzeko (nobela grafikoa terminoa ez da Frantzian existitzen), eta abar.

Antton Olariaga: Eta han industria bat dago, hemen ez bezala. Eta horren mendean ga-
biltza Ipar Euskal Herriko eta Hego Euskal Herriko hiritarrok. Kultura eragin diferenteak 
ditugu, batetik; komikiak, harrera ezberdina jasotzen du batean eta bestean, bestetik. Eta, 
noski, hori guztia nabaria zaio emaitzari, nola adierazten duten Frantzian komikigile zen-
baitek, bada alderik. Adierazpen askatasuna neurrian erabiltzen dute transmititzeko nahi 
duten ideia. Adierazteko era. Eta horrek ere ematen dit inbidia. Nik beti esan izan dut He-
goaldean adierazpen eskastasuna dugula. Hemen esateko gutxi dugu nonbait eta, bestalde, 
esaten hasita ez dugu asmatzen.

Dani Fano: Pentsa ezazu zenbat egile-belaunaldi dauden Frantzian. Espainian, aldiz, ez da 
halakorik izan, eta Hego Euskal Herriko komikigileok hortik jaso dugu asko tamalez. Parte 
honetan ez bezalako herentzia kultural bat dago, eta nabaria da ezaguera soziala transmiti-
tzeko orduan.

PEN: Orduan, euskal umoreaz galdetuko bagenizue, zer erantzungo zenigukete? Badago umore bat? Beharbada bat 
baino gehiago? Umorea adierazteko hainbat modu agian? 

Uxoa Anduaga: Euskal umorea zer den definitzeko aurrenik “euskal” definitu beharko zen, eta gero umorea. Horrekin badago nahiko lan, 
ziurrenik bakoitzak iritzi desberdin bat izango duelako bi kontzeptuen inguruan. Nire kasuan, euskal ulertzen dut bere burua kolektibo nazio-
nal euskaldun bati dagokiola sentitzen duen edonor. Hizkuntza, ideologia, lurraldetasuna… kontuan hartu gabe. Kolektibo horrek bere baitan, 
haren kulturan eta ulergarri dituen kodeen bitartez erabiltzen duen umorea litzateke euskal umore. Noski, eta hor konturatzen gara, akaso 
“euskal” horren barruan kodeak eta kultura ez direla homogeneoak guztientzat, eta umorea ere ez.

Dani Fano: Nik neuk ez dut gehiegi gogoetatu horretaz, zein den gure umorea, nolako ñabardurak... Edota zein den gure kontura egiten den 
umorea. Edozein delarik ere, bereiziko nuke, batetik, klitxe eta estereotipotan oinarritutako umorea: euskaldunok baserritarrak, astopotroak, 
ez modernoak... Eta, bestetik, guk geuk eginiko umorea. Hemen bi kultura daude eta eten bat haien artean, lubaki handi bat. Euskaraz ez 
dakitenetan haste. Geuk ezagutzen dugu haien kultura, haiek gurea ez. Funtsean, oso garbi dago espainolek gure gainean eraiki duten barrez-

ko panpin hori: mo-
rroskoa, errurala...

Uxoa Anduaga: Umo-
rea zeharo dago txerta-
tuta zure harreman 
sozialetan eta zure 
errealitatean. Euskal 
Herriko zazpi pro-
bintzietara aplikatuz 
gero, zure identitate 
euskaldunaren ingu-
ruan badaude umore 
batzuk konpartituak 
direnak baina beste 

batzuk ez. Umorea kulturaren partea den heinean, zuk konpartitzen dituzu kultura horren erreferenteak. Espainiako kulturak eragin 
digu mugaz alde honetako euskaldunoi umorea ulertzeko eta umorea egiteko orduan, begibistakoa da. Ez da harritzekoa gure artean umore 
arrakastatsuena izatea klixetan oinarritutakoa. Eta berdin Frantziako kultura Ipar Euskal Herrian. 

Dani Fano: John Cleese Monty Python-en sortzaileetakoak esanda: Lortzen badut zuk barre egitea nire ateraldiekin, hurbilago izango zaitut, 
hurbilago nire ideiengandik. Horrezaz gain, lortzen badut barre egitea plazaratu dudan gaiari, ontzat emango duzu nire planteamendua.

Adur Larrea

Axpi
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Uxoa Anduaga: Noski, barreak markatzen dizu nor den taldekidea eta nor ez. Horregatik euskal umorean diskurtso eta sen ezberdinak ba-
daude, hein batean markatzen dizu talde desberdinak badaudela.

Antton Olariaga: Gurean bada beste kontu bat. Oso kilometro gutxi egindakoak gara. Eta erregistroetan ere nabaria da. Makina bat zalantza 
ibiltzen ditugu euskaraz hitz bat edo beste hautatzeko orduan, kontrakzio bat sortzeko orduan... Hain berria den hizkuntza estandarrak esteka-
tua gaitu.

Uxoa Anduaga: Askotan falta zaigu, umoreari dagokionez, onartzea Euskal Herria ere badela anitza: ideologian, geografian, kulturan, hiz-
kuntzak... Hori ezinbestean hartu behar da kontuan umorea egiteko orduan, erabiliz erregistro ezberdinak, argot edo nahasketa ezberdinak, 
alegia, ez dela zertan txarra izan euskañolez aritzea. Kontua da zer erabilpen egiten duzun. Hemen badago umore bat aseptikoa, non hiz-
kuntza normalizatu bat dagoen, non errealitate normalizatu bat... eta hori ez da horrela.

Antton Olariaga: Ahozkotasuna oso presente izan da gurean. Nagusiki gure kultura ahozkotasunean oinarritu da orain gutxi arte. Eta horrek 
balio izan du txisteak kontatzeko, egurra emateko... 
Jarrera bat izan da hor: esatekoa eta erantzutekoa. Ida-
tzizkoaren indartzeak ez du ahozkotasunak izan duen 
jarioa aldean ekarri. Nire ustez, falta zaigu hurbilpen 
bat ahozkotasunera komikian. Distortsioak, kon-
trakzioak, forma jakin batzuk erabiltzea, modu inme-
diatoan eta bitartekorik gabe, edozein gramatika forma 
erabili gabe. 

Dani Fano: Eginkizun bi ditugu hor: kaleko hizkera 
geureganatzea eta hizkuntzari berari proposamenak 
egitea. 

PEN: Euskal Herrian azken hamarkadotan 
bizi izan dugun egoera politiko gatazkatsuak 
modu askotan eragingo zuen, ezta?

Antton Olariaga: Euskaldunok bizi izan gara gizarte 
konplikatu batean. Nik ezin dezaket ahaztu umetan 
debekatu egiten zitzaidala euskaraz egitea, edo beldu-
rrak airean egin behar nuela kalean. Eta beste batzuek 
ez dute hori sufritu txikitan. Orduan, nik adierazteko 
gauzak euskaraz kristoren erronka eta posibilitateak 
ikusi nizkion, eta ikasi behar da gauzak nola esan eus-
karaz. Eta orduan ikutzen da zentsuraren kontua. Guk 
beti izan dugu zentsura atzean Hego Euskal Herrian. 
Betiko txistea dakarkit gogora: Jatetxera sartu da beze-

roa. “Zer nahi duzu?” galdetu dio tabernariak. “Kafea 
baina esnerik gabe” besteak erantzun. Zerbitzaria joan da berehala bueltatzeko: “Ezinezkoa da, ez daukagu esnerik”. 
Txiste unibertsala da. Hemen nik nahi dut “adierazpen askatasuna baina zentsurarik gabe”. Eta esaten didate: “Ezinez-

koa da, ez dago zentsurarik”. Gu, zentsurakumeok garenok, ohitu gara gauzak adierazten tentu handiz.

Dani Fano: Bai, orain ez luze komiko hegoamerikar batek ETAkide bat parodiatu zuen Madrilgo telebista batean. Auziperatu egin zuten, 
nahiz eta geroago kargugabetu. Eta orduan esan zuen: euskalduna izan banintz, ez nintzatekeen errugabe aterako. Eta hala da. Hemen zentsu-
rak plus bat hartzen du.  H28 abiatzean komentatu genuen sos batzuk jarri beharko genituela lehen auzi-eskeari heltzeko (barre egiten du). 

PEN: Gurean pentsaezina litzateke oraindik orain Erresuma Batuan ministro batek esandakoa: “Ez dugu eskubiderik 
irainduak ez izateko”. Hemen, esan duzun legez, askoz adiago ibili behar dugu zentsurarekin.

Dani Fano: Badakizu non ibil zaitezkeen eta non ez, kartzelara zuzen joan nahi ez baduzu. Irudiak indar handia du. Zabaldu berri dugu 
H28, baina lepoa egingo nuke dagoeneko Espainiako Gobernuaren delegatua lupaz ari dela begira. Eta horrek esan nahi du bertatik bertara 
duzula Espainiako Auzitegi Nazionala.

Antton Olariaga: Umoreak behar du kontestu bat babesgarri moduan. Hemen gauden guztiok artikulu banatan larrutzen baduzue afera bat 
edo pertsona bat, eta nik egiten badut marrazki bat, ni babestuta sentitzen naiz (...) Hemen eskala hain txikia da, denok familia artekoak 
garela esan liteke. Nik ezin dut honi buruz barre egin ez badu nahi; hark ezin du niri buruz barre egin nik ez badut nahi. Ematen du baimena 
eskatu behar diogula elkarri. Orduan galdera da: onartzen duzu nik barregarri uztea inoren aurrean? Nik zalantzan jartzen dut. Umorea oso 
gauza konplikatua da eskatzen baitu norbere buruari barre egitea eta onartzea inork barre egitea guri. Eta nola ariketa hori ez denez ematen 

Irene Borda
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hedabideetan beste molde batean (artikuluak...), kasik zure lanketa kixotesko bilakatzen da, zeure kasa ibiltzen zara. Kultura hori falta 
zaigu.

Uxoa Anduaga: Argi dago hemen goitik beherako botere 
harremanak daudela baita umorean ere. Segituan ikus 
daiteke komunitatearentzat sakratua zer den: barre 
egin daiteke horretaz? Ondo, errealitate profanagarria 
da; ezin da barre egin? Kontuz, elementu boteretsua 
edo garrantzitsua da une honetan gizartearentzat. 
Boterearen figurari betidanik egin zaio burla, Erdi 
Aroko Inauterien kasua argia da. Baina gainontzeko 
urte osoan men egiten zitzaion botereari, Inauteriak 
salbuespena ziren. Orain antzera. Botereari burla egin 
dakioke, baina konturatu gabe beti badago muga bat, 
gurutzatu ezin den “errespetuaren” marra bat. Beti, 
argi dago, botereak berak marraztuko duena, eta igaroz 
gero zentsuraren bitartez isilaraziko duena. Botereak ez 
du gogoko hartaz barre egitea, iraularazteko gaitasuna 
baitu umoreak, baina ez du beldur hori erakutsiko 
ohikotasunean, hartaz barre egiten dugula sinestaraziko 
baitugu.

PEN: Esango zenukete gure gatazka armadua-
ren urte latzenetan (80-90 hamarkadak), para-
dojikoa balirudike ere, adierazpen askatasun 
handiagoa zegoela?

Antton Olariaga: Laurogeiko hamarkadatik hona aldaketa asko gertatu dira gure gizarteetan. Eta laburki esan dezakegu murrizketa zenbait  
izan direla askatasunari dagokionez. Beraz, ez da hain paradojikoa. Bestalde, forma bera izugarri aldatu da presentzia ikonikoa edo grafikoa 
esplizitatzean. Gaurregun odola erakustea, kasu, ez da politikoki zuzena, berdin zait abioi-istripu bat. Gogora ekarri laurogeiko hamarka-
daren egunkarietako azalak: tirokatutako pertsona hilik odol-putzu batean. Egun pentsaezina litzateke. Eta marrazkiekin berdin. 

Uxoa Anduaga: Autozentsurarako joera indartu dela esango nuke. Testuinguru politikoa duela urte batzuk gogorragoa bazen ere, badirudi 
posizio eta ideologia politikoak argiagoak zirela eta umore diskurtsoak ere (espazio pribatuan ematen zirenak) koherenteki jokatzen zuten 
horrekin. Orain, trantsizio batean gaudela ulertzen badugu, ikuspegi horiek leuntzen joan dira: muturreko umorea “gustu txarrekotzat” 
jotzen da eta gero eta gutxiago antzematen da baita esparru intimoetan ere. Aldaketa politikoak bideratuta batetik, eta errepresio poli-
tikoaren ondorioz bestetik (kartzelaratzea, jazarpenak, zentsurak…), pentsamenduak, ikuspegiak eta umorea ere moderatuagoa bihurtzen 
joan direla esango nuke, eta neurri handi batean gure burua autozentsuratzen ikasi dugu guzti horrekin.

Dani Fano: Charlie Hebdoren atentatuko irudiak nekez ikusi zituzten Estatu Batuetan. Atzera begiratu beharko genuke, besterik ez bada 
11Sri. Zenbat gauza aldatu diren ordudanik! Zenbat gauza galdu ditugun!

Antton Olariaga: Nik analogia langileengan eta euren borroketan jartzen dut. Garai bateko borrokak eta borroka-moldeak pentsaezinak 
lirateke gaur egun. Eta berdin gertatzen da grafikoki adierazteko orduan: modu batzuk desagertu dira, kontrol batzuk normaltzat hartzen 
dira.

H28 aldizkari satiriko komikilariak: Patxi Uharte Zaldiero, Asisko Urmeneta eta Marko Grosso
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Babeslea:

“Hainbeste defendatzen dute denek adierazpen askatasuna, kezka sortu zaigula:  nork defendatuko gaitu gu orain adierazpen 
askatasuna defendatzen dutenez?”. Urtarrilaren 28an kaleratu genuen H28 aldizkari  satirikoaren 
lehen zenbakia, eta editorialean ageri zen galdera horrek  laburtu  dezake zer girotan sortu zen 
agerkaria. Charlie Hebdo aldizkariko marrazkilarien aurkako erasoek ezinegon handia piztu 
zuten euskal  marrazkilarien artean, baina erasoak besteko beldurra sortu zien ondorengo defent-
sak. Parisko kaleetan atentatuaren aurkako manifestazioaren buru izan ziren Hollande, Rajoy, 
Netanyahu eta beste hamaika agintari. Denak fotoan agertzeko prest. Denak adierazpen aska-
tasunaren defen-tsan. Txiste txar bat iruditu eta hortzak erakutsi  eta fotoan agertzea erabaki 
genuen. Say cheeeeeeeeese! FLASH! Eta hala hasi zen dena. Doan, euskaraz, eta sarean: 
www.h28.eus orrialdean.

Barre errazekoak gara H28koak. Berdin egiten digu grazia jendez beteako igogailuan eska-
patutako puzkarrak, Espainiako erret familiaren anakronismo antidemokratikoak eta ETAren 
bideoetako parafernaliak. Baina nonbait Espainia eta Frantziako legegileek ez dute hainbesteko 
umorerik eta arrisku kirola da horregatik umorearena Euskal Herrian. Eric Honecker izeneko 

erabiltzaileak labur (eta umorez) deskribatu zuen egoera twitterreko mezu bakarrean. “Espainian 
adierazpen askatasuna dagoela sinesten baduzu, akaso ezer garrantzitsurik esan ez duzulako da”. Eta antzera Frantzian ere. 
Eta, halere, bi legedi horien menpe aritu behar H28  aldizkariak txistetan. Euskal Herrian tamalez luzea baita estatuak gatazka 

politikoaren aitzakian itxitako hedabideen  zerrenda. Kasu bakar batzuk aipatzearren Egin egunkaria aipa daiteke. Kartzelan dira oraindik 
hainbat kazetari. Eta Euskaldunon Egunkaria ere hor dago. Torturatu egin zituen poliziak kazetariak. Epaitu egin zituzten epaileek. Eta 
epaiketa hasi eta hamar urtera Egunkaria ixteko arrazoirik ez zegoela erabaki zuten. Horrek bai ez duela graziarik.

Zer galdetzen dio polizia batek eskola ume bati? Txiste baten hasiera dirudi 
galderak, baina tamalez ez da hala. Charlie Hebdoren aurkako atentatuaren osteko 
astean bertan hainbat eskola ume deitu zituzten epaile aurrera Frantzian Je suis Char-
lie slogan sonatuko manifestazioekin kritiko azaltzeagatik. Charlie Hebdoren  aur-
kako atentatuaren osteko astean bertan PP alderdiaren inguruan txiste bat egiteagatik 
epaile aurrera deitu zuten deklaratzera Facu Diaz Espainiako telebista saio bateko 
umoregilea ere. Libre utzi zuten, baina titular deigarria utzi zuen hedabideetan: 
“Ziur nago nire izen-abizenak euskaldunak izan balira askoz arazo gehiago izango 
nituela auzi honetan”. Izan  ere, lau urte dira ETAk borroka armatua utzi zuenetik, 
baina legediak lehen bezain estu  jarraitzen du, estuago ez bada. Nabarmena da 
Iraitz Salegi www.topatu.info orriko kazetariaren kasua, esaterako. Terrorismoa 
goratzea egotzita deitu dute Auzitegi Nazionalera, Ernai  taldeak 2013an egindako 
ekitaldi bati  buruz informatzeagatik. Beste hamaika hedabide ere izan ziren bertan, 
baina bera soilik deitu dute epaile aurrera. Iraitz Salegi.

“Eskaintzen dugu gaitzeko lana, ziur aski etsaigoa irabazteko, arrisku legal eta penalak 
dituena, eta dirurik hunkitu gabekoa; nola errefusatu  ha- lako eskaintza?”. Asisko  Urmeneta ma-rrazkilariak 
egin zuen H28 aldizkarirako erreklutatze deialdia Berria egunkarian. Eta berehala jaso zuen erantzuna. 
Berehala onartu zuen marrazkilari sorta batek gonbita, eta ikusgarria izan zen jendearen erantzuna ere. 
Lehen zenbakiak 11.000 ikustaldi inguru izan zituen lehen asteetan, eta kopuru handia da hori 
500.000 hiztun inguruko komunitate batean. Dena poza eta dena irribarre, beraz, baina ezin  ahaztu 
zer dioen Eñaut Aiertzaguena marrazkilariak H28 aldizkariaren hirugarren zenbakirako egindako 
tiran. “Komikigileon lanak irakurtzen dituzte:  lagunek, etsaiek, eta beti-beti polizia batzuek”.

Nork babestuko gaitu gu, 
adierazpen askatasuna babesten dutenez?

Iñigo Astiz
Kazetaria, idazlea eta 
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